PROPUNERE
Contract de servicii
nr. …………….data ………………
1. Partile contractante
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE, adresa str. Stiintei nr. 117 Galati, sediu Galati, telefon/fax
0236 / 460207, cod fiscal 4068718, reprezentat prin MANAGER, DR. MONICA NECULA în calitate de
beneficiar, pe de o parte
şi
…………………………..
cu
sediul
………………………………………,
telefon/fax
…………………………….,
e-mail:………………………….
număr
de
înmatriculare
……………………………, CUI ……………………… , cont ………………………………………, deschis la
…………………………….., reprezentata prin ………………………………… în calitate de prestator, pe de
altă parte.
2. Obiectul contractului
2.1. Contractul de prestări servicii are ca obiect servicii de pază, desfăşurate în conformitate cu Legea 333/2003,
asigurate cu agenţi autorizaţi pentru obiectul specificat în planul de pază (parte integrantă din contract).
2.2. Planul de pază, numărul şi dispunerea agenţilor, precum şi condiţiile de program specifice activităţii, sunt
stabilite de comun acord de către părţile contractante, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la semnarea
prezentului contract.
2.3. Beneficiarul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
3. Plata şi modalităţi de plată
3.1. Pentru serviciile de pază şi protecţie tariful practicat este de ………………. lei/ora/agent, fără TVA,
respectiv ……………. lei/oră/agent, cu TVA (19%). Toate intervenţiile echipajelor în caz de incidente/necesitate
sunt incluse în tarif.
3.2. Părţile de comun acord stabilesc ca regimul orar zilnic de desfăşurare al serviciului de pază să fie după cum
urmează:
Locaţia : str.Regiment 11 Siret nr. 22B, Galaţi – Dispensar TB nr. 1:
- 1 post fix, situat in interiorul cladirii, cu paza cladire administrativa Dispensar TB nr. 1, cu program 24
ore, 7 zile/saptamana.
3.4. Stabilirea contravalorii serviciilor prestate se determină prin factura emisă de prestator încheiată conform
documentelor de pontaj sau altor acte justificative ale activităţii de pază, aprobate în prealabil de beneficiar, acte
ce vor cuprinde numărul agenţilor de pază folosiţi, orele efectuate pentru perioada respectivă şi vor fi întocmite
pentru fiecare post în parte, evidenţiate separat pe spital şi dispensare.
3.5. Părţile convin ca plata serviciilor să se efectueze pentru luna încheiată, în conformitate cu postul de pază,
fix, pentru numărul de ore lunar. Factura va fi calculată în lei şi va cuprinde prestaţia efectuată pentru intervalul
de timp stabilit de părţi, exprimată prin numărul total de ore efectuate şi va fi însoţită de devizul anexă şi pontaje
de lucru al agenţilor de pază.
3.5. Valoarea contractului pana la data de 30.06.2018 este de ................... lei fara TVA, la care se adauga TVA
(19%) in valoare de ...................... lei.
3.6 . Beneficiarul are obligatia de a efectua plata, pentru serviciile prestate, catre prestator in termen de până la
60 zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale, (înregistrarea facturii la beneficiar).
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4. Durata contractului
4.1.Prezentul contract emite efecte începând cu data de 12.03.2018 până la data de 30.06.2018, cu posibilitatea
prelungirii cu acordul părţilor, prin acte adiţionale in functie de bugetul alocat cu aceasta destinatie până la cel
mult data de 31.08.2018, cu suplimentarea valorii contractului, aferenta perioadei de prelungire, si functie de de
data la care se va incepe activitatea in cadrul Dispensarului TB nr. 1 din str. Regiment 11 Siret nr.22 B .
5. Executarea contractului
5.1. Executarea contractului începe la data de …………….
6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt:
- Oferta;
- Planul de pază;
- Actele adiţionale pe care părţile vor înţelege să le încheie pe perioada de derulare a contractului.
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1. Prestatorul se obligă sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile din Planul de Pază, performantele,
standardele si prevederile legale in vigoare.
7.2. Prestatorul se obligă sa întocmească planul de pază în termen de maxim 30 de zile de la încheierea
contractului.
7.3. Preluarea obiectivului în termenul stabilit de părţi (proces – verbal de predare - primire) şi asigurarea
numărului de agenţi conform planului de pază.
7.4. Asigurarea disciplinei muncii şi respectarea atribuţiilor postului.
7.5. Asigurarea calităţii serviciilor de pază şi protecţie, precum şi a bunurilor aflate în patrimoniul beneficiarului.
7.6. Respectarea normelor de protecţie a muncii şi P.S.I.
7.7. Asigurarea şi folosirea echipamentelor de lucru, precum şi a mijloacelor de intervenţie uzitată în caz de
necesitate conform prevederilor legale.
7.8. Să solicite şi să ofere concursul beneficiarului privind asigurarea condiţiilor de exercitare a activităţii de
pază şi protecţie.
7.9.Accesul persoanelor care au dreptul de control al activităţii, precum şi a celor care pot pătrunde în perimetrul
obiectivului în intervalul orar stabilit şi comunicat în scris, în timp util de către beneficiar.
7.10. Colaborarea şi raportarea factorilor de conducere ai beneficiarului privind problemele apărute în timpul
desfăşurării activităţii.
7.11. Întocmirea, completarea şi prezentarea beneficiarului spre aprobare, a documentelor de atestare a
serviciilor prestate, stabilite prin prezentul contract.
7.12. Intervenţia în caz de forţă majoră (incendiu, cutremur, inundaţii) prin acţiuni de protejare a bunurilor şi
prevenirea fenomenelor de panică.
7.13. Delimitarea zonelor interzise prin marcaje specifice privind accesul zonal.
7.14. Predarea obiectivelor în prezenţa beneficiarului ( pe bază de proces – verbal de predare – primire) la
încheierea contractului.
7.15. (1) Prestatorul se obligă să asigure personalului ce îşi desfăşoară activitatea în incinta Spitalului de
Pneumoftiziologie Galaţi, pe durata derulării prezentului contract, următoarea dotare minimă obligatorie:
- combinezoane protectie;
- tonfa, spray iritant lacrimogen;
- saţie emisie – recepţie, sau telefon mobil, cu legatura la baza firnei de paza
- telefon şi lanternă pe timp de noapte.
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(2) Agenţii de pază vor dispune de echipmentul complet din dotare pe durata efectuării serviciului.
7.16. Prestatorul se obliga ca, sosirea echipei de interventie in cazul solicitarii/alarmarii sa se efectueze in
termen de 5 minute de la solicitare/alarmare, cu echipajul dotat corespunzator pentru solutionarea situatiilor
conflictuale ivite pe timpul efectuarii programului de paza;
7.17. Prestatorul se obligă ca în termen de 5 zile de la semnarea contractului, să transmită beneficiarului
declaraţiile angajaţilor săi, care îşi exercită atribuţiile de serviciu (servicii de pază şi protecţie) în cadul Spitalului
de Pneumoftiziologie Galaţi.
8. Obligaţiile principale ale beneficiarului
8.1. Predarea în termen (conform procesului verbal) a obiectivelor şi/sau bunurilor supuse activităţii de pază şi
protecţie, conform planului de pază.
8.2. Punerea la dispoziţia prestatorului a tuturor datelor şi informaţiilor necesare întocmirii planului de pază.
8.3. Asigurarea accesului personalului de pază, pentru preluarea şi desfăşurarea activităţii propriuzise.
8.4. Desemnarea şi comunicarea factorilor de conducere ai prestatorului, a organelor de control privind modul de
desfăşurare a serviciului de pază, precum şi a persoanelor abilitate a pătrunde în incinta obiectivului.
8.5. Asigurarea condiţiilor pentru adăpost în caz de intemperii, sursa de apă şi necesităţile fiziologice, pentru
agenţii de pază.
8.6. Colaborarea activă cu prestatorul pentru buna desfăşurare a activităţilor de pază şi protecţie.
8.7. Beneficiarul se obligă să platească preţul, pentru serviciile prestate, către prestator în termen de 60 zile
calendaristice de la data primirii facturii fiscale, (înregistrarea facturii la beneficiar).
9. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract,
atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu rata
dobânzii legală penalizatoare stabilită de art. 3 alin. (2¹) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, privind dobânda
legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale în domeniul bancar, pentru fiecare zi de intarziere din valoarea serviciilor neprestate, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termenul convenit, atunci prestatorul are dreptul de a
solicita plata de penalităţi (dobândă penalizatoare), în sumă echivalentă cu rata dobânzii legală penalizatoare
stabilită de art. 3 alin. (2¹) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, privind dobânda legală remuneratorie şi
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuată.
9.3 - Prestatorul poate pretinde daune intrese pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea creanţei născute
din prezentul contract, în condiţiile neexecutării le timp a obligaţiei de plată de către beneficiar.
9.4. - (1) Fără a aduce atingere drepturilor prevăzute la art.9.3, dacă sunt întrunite condiţiile întârzierii la plată,
prestatorul poate pretinte beneficiarului plata contravalorii în lei la data plăţii a sumei de 40 euro, reprezentând
daune-interese suplimentare minimale.
(2) Obligaţia de plată a sumei prevăzute la alin (1) este scadentă de la data la care curge dobânda penalizatoare,
potrivit prevederilor art. 9.1.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) este suplimentară cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare
silită.
9.5. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, are drept sanţiune: facultatea celeilalte părţi de a cere: fie executarea contractului (a prestaţiei), fie plata
de daune intere, fie rezilierea cu acordul părţilor, nupă notificarea prealabilă a păeţii în culpă, şi de a pretinde
plata de daune-interese.
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9.6 – Prevederile clauzei 9.5 operează de drept în termen de 15 zile de la data semnării contractului, calificat ca
fiind termen esenţial, sub condiţia ca, în această perioadă obligaţia să nu fi fost executată.
9.7 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului
10. Alte resposabilităţi ale prestatorului
10.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru
contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract.
10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare
convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11. Alte responsabilităţi ale beneficiarului
11.1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a
cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.
12. Caracterul confidenţial al contractului
12.1. Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, Beneficiarul are obligaţia de a asigura
garantarea protejării acelor informaţii pe care Prestatorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care,
în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce
priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.
12.2. - Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, Prestatorul se obligă să păstreze
confidenţialitatea tuturor documentelor/informaţiilor/bazelor de date la care are acces în cadrul serviciilor
prestate în baza contractului.
13. Ajustarea preţului contractului
13.1.Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
13.2. Tariful prevazut la art. 3.1 nu se actualizează acesta ramane ferm pe toata perioada contractuala.
14. Amendamente
14.1. Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
15. Cesiunea
15.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.
4

15.2 - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate, în condiţiile prevăzute
de dispoziţiile OUG 146/2002, dispozitii ce se vor completa cu prevederile Codului Civil.
15.3-Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 15.2.
16. Forţa majoră
16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să
poată pretindă celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1. Prestatorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
17.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, prestatorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecatoreşti din România.

18. Alte clauze contractuale
18.1. Dotările agenţilor de pază, amenajările speciale şi dispunerea acestora vor fi menţionate în raportul de
recunoaştere a obiectivelor, acolo unde este cazul.
18.2. Prestatorul declară pe propria răspundere că obiectivele şi/sau bunurile supuse serviciului de pază sunt
proprietatea şi/sau în administrarea sa, având dreptul de a solicita paza şi protecţia acestora.
19. Încetarea contractului
Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:
a) ajungerea la termen;
b) acordul părților, consemnat în scris;
d) la inceperea activitatii Dispensarului TB nr. 1, din str. Regiment 11 Siret nr. 22B, Galaţi;
e) rezilierea pentru neexecutarea obligațiilor de către una din părți, in conformitate cu art. 9.5,9.6, din
contract;
f) denunțare unilaterală a contractului, oricând pe durata derularii acestuia de către beneficiar in conditiile
art. 9.7, din contract;
g) apariția vreunui caz de forță majoră constatată și invocată în condițiile legii, ce își menține efectele
specifice o perioada mai mare de 30 de zile, cu respectarea prevederilor art.14 din contract;
h) anularea/suspendarea autorizației pentru obiectul de activitate care face obiectul prezentului contract
contract.
i) modificarea legislației într-o măsură care să facă imposibilă executarea obiectului prezentului contract;
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j) denuntarea unilateral a contractului, oricand pe durata derularii a contractului, de catre beneficiar, in
conformitate cu dispozitiile art. 222 si 223 din Legea 98/2016.
19.2 – Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu
cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
19.3 – Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
19.4 – Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
20. Limba care guvernează contractul
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
21.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parţile au înteles să încheie azi, ......................... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
Beneficiar,

Prestator ,
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